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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 

v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, predaj pozemkov v k. ú. Vinohrady, zapísaných na LV č. 2212 ako pozemky 
registra „C“, pozemku parc. č. 5750/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  91 m2             

a pozemku parc.  č. 5572/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2, spoločnosti ZSE 
Distribúcia, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava 816 47, IČO: 36 361 518,  za cenu celkom 
29 610,- Eur. 
 
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí. Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe 
znaleckých posudkov č. 96/2010 a 97/2010 zo dňa 10.8.2010 na sumu 192 m2/rok, čo pri 
výmere 141 m2 predstavuje sumu 27 072,- Eur. Druhá časť kúpnej ceny 2538,- Eur je náhrada 
za užívanie predmetných pozemkov za obdobie dvoch rokov, vychádza zo sadzby                              
9 Eur/m2/rok – v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, 
ktoré boli stanovené na základe rozhodnutia primátora č. 4/2010. 
 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET  : Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Vinohrady, parc. č. 5750/11, 

 parc. č. 5572/19 
 
ŽIADATE Ľ : ZSE Distribúcia, a.s., 
    Čulenova 6, Bratislava  
    IČO: 36 361 518 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
5750/11     zastavané plochy a nádvoria            91 m2                        
5572/19     zastavané plochy a nádvoria            50 m2 

LV č. 2212 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Celková výmera pozemkov uvedených v špecifikácii je 141 m². 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov uvedených v špecifikácii.  
 Žiadateľ o predaj ZSE Distribúcia, a.s. je vlastníkom stavieb – trafostaníc, súp.                    
č. 10396  a súp. č. 10405 postavených na daných pozemkoch.   
 Predaj pozemkov parc. č. 5750/11 a parc. č. 5572/19 sa navrhuje schváliť ako prípad 
pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa podľa ust. §9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 Znaleckými posudkami č. 96/2010 a 97/2010 zo dňa 10.8.2010 vyhotovenými              
Ing. Alenou Struhárovou bol 1 m2 všetkých hore uvedených pozemkov ohodnotený na                
191,20 ,- Eur/m2. 
 Žiadateľ o predaj nemá k záujmovým pozemkom uzavreté nájomné zmluvy. V zmysle 
§ 451 Občianskeho zákonníka je bezdôvodným obohatením majetkový prospech získaný 
plnením bez právneho dôvodu. Vzhľadom k tomu, si hlavné mesto SR Bratislava nárokuje od 
žiadateľa uhradiť dvojročné nájomné za užívanie daných pozemkov vo výške 9 Eur/m2/rok, 
čo pri výmere 141 m2 predstavuje sumu 2538,- Eur. Výška nájomného je určená v súlade 
s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré sú ustanovené na 
základe Rozhodnutia primátora č. 4/2010. 
 
STANOVISKÁ ODBORNÝCH ÚTVAROV MAGISTRÁTU  
Oddelenie územného rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje 
pre územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 5750/11 a parc. č. 5572/19 funkčné 
využitie územia: viacpodlažná zástavba obytného územia, kód 101. 
Oddelenie územného plánovania: 
Bez pripomienok. 
 
 
 
 
 



 
Súborné stanovisko oddelenia dopravného plánovania a riadenia dopravy, oddelenia 
prevádzky dopravy, oddelenia cestného hospodárstva: 
S predajom pozemkov pod trafostanicami súhlasia.  
Oddelenie mestskej zelene:  
Bez námietok. 
Finančné oddelenie: 
Neeviduje žiadne pohľadávky. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov: 
Neeviduje žiadne pohľadávky. 
 
Starosta MČ Bratislava – Nové Mesto s navrhovaným predajom súhlasí. 
 
 
 
 

























































Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohr ady, spolo čnosti ZSE Distribúcia, a.s., 
so sídlom v Bratislave 

 Kód uzn.: 5.2 
5.2.4 

Uznesenie č. 296/2011 
zo dňa 13. 10. 2011 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, predaj pozemkov v k. ú. Vinohrady, zapísaných na LV č. 2212 ako pozemky registra „C“, 
pozemku parc. č. 5750/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  91 m2 a pozemku parc.  č. 
5572/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom 
Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518,  za cenu celkom 29 610,-- EUR. 
 
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí.  
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckých posudkov č. 96/2010 a 97/2010 zo dňa 10. 
08. 2010 na sumu 192,-- EUR/m2, čo pri výmere 141 m2 predstavuje sumu 27 072,-- EUR. Druhá časť 
kúpnej ceny 2538,-- EUR je náhrada za užívanie predmetných pozemkov za obdobie dvoch rokov, 
vychádza zo sadzby 9,-- EUR/m2/rok – v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania 
zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe rozhodnutia primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 4/2010. 
 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 

- - - 
 


